
  1 

Załącznik nr 2 

WZÓR UMOWY  Nr ……………………………………………..…. 

 (zwana dalej Umową)  

        

zawarta w Szczecinie w dniu ……………………………… 2022 roku pomiędzy 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą 

a 

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, ul. Wojska 

Polskiego 80/82, 70-482 Szczecin, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy KRS 

pod numerem 0000001786, posiadającą NIP: 8522288004, REGON: 000292468 

reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

§ 1 

1. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy na rzecz 

Zamawiającego środków czystości (zadanie nr 1), wedle asortymentu ujętego w ofercie 

Wykonawcy, stanowiącej załącznik Nr 1 do Umowy, na zasadach opisanych poniżej. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż całkowita wartość przedmiotu umowy brutto wynosi 

maksymalnie ………………. zł. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 uwzględnia wszelkie koszty związane z poprawną 

realizacją umowy. 

 

§ 2 

1. Dostawy towarów realizowane będą w oparciu o zamówienia składane przez 

Zamawiającego w formie elektronicznej – na adres e-mail: …………………………., 

określające ilość i rodzaj zamawianego towaru. Minimalna wartość logistyczna netto 

jednego zamówienia (pojedynczej dostawy) wynosi 300 zł. 

2. Dostawy realizowane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy, do siedziby Zamawiającego oraz 

bezpośrednio do Terenowych Oddziałów tj. na adresy: 

- RCKiK w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 80-82, w godzinach od 8.00 do 14.30. 

- TO Drawsko Pomorskie, ul. Bolesława Chrobrego 4, w godzinach od 8.00 do 10.00 
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- TO Gryfice, ul. Niechorska 27, w godzinach od 7.30 do 10.00 

- TO Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 31, w godzinach od 8.00 do 11.00 

- TO Koszalin, ul. Chałubińskiego 7, w godzinach od 8.00 do 10.00 

- TO Szczecinek, ul. Tadeusza Kościuszki 38, w poniedziałek, czwartek, w godzinach od 

7.00 do 9.00 

- TO Świnoujście, ul. Mieszka I – go 4, w godzinach od 8.00 do 10.00. 

3.  Dostawy realizowane będą nie częściej niż raz w tygodniu. W przypadku każdej dostawy 

Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku i złożenia dostarczonych towarów w jednym 

pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Termin realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych od daty złożenia jednostkowego 

zamówienia. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie 

udokumentowanej niedostępności danego rodzaju towaru, termin dostawy poszczególnych 

produktów może ulec wydłużeniu. W takich przypadkach strony każdorazowo ustalą termin 

realizacji danej części zamówienia. 

5. Do składania zamówień, o których mowa w ust. 1 Zamawiający upoważnia następujące 

osoby: 

a. Anna Przyłuska – aprzyluska@krwiodawstwo.szczecin.pl, tel. 91 424 36 05 

b. Agnieszka Kamińska – akaminska@krwiodawstwo.szczecin.pl,  tel. 91 424 36 05 

c. Barbara Piątek – magazyn@krwiodawstwo.szczecin.pl, tel. 91 424 36 06 

d. Elżbieta Ludwikowska – magazyn@krwiodawstwo.szczecin.pl, tel. 91 424 36 06 

6. We wszelkich sprawach związanych z realizacją Umowy przedstawicielem Wykonawcy 

jest: 

 

…………………………………………………………………………..…………………………. 

Imię i nazwisko 

 

email:    …………………………………………………………………………..…………………………. 

 

telefon kontaktowy:  …………………………………………………………………………..…………………………. 

7. Zmiana przedstawicieli stron wskazanych w ustępach poprzedzających wymaga 

pisemnego powiadomienia drugiej strony i nie stanowi zmiany Umowy. 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że dostarczany towar jest wolny od wad fizycznych 

i prawnych, należytej jakości, dopuszczony do obrotu, odpowiadający wymaganiom 

określonym właściwymi przepisami i normami. 

mailto:aprzyluska@krwiodawstwo.szczecin.pl
mailto:magazyn@krwiodawstwo.szczecin.pl
mailto:magazyn@krwiodawstwo.szczecin.pl
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2. Z czynności dostawy Zamawiający sporządza protokół poświadczający wyłącznie ilość 

dostarczonego towaru (protokół przekazania). Reklamacje ilościowe dotyczące danej 

dostawy winny być zgłaszane nie później, niż przy odbiorze danej dostawy. 

3. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu przekazania 

dokona sprawdzenia dostarczonego towaru pod katem zgodności wykonanego zamówienia 

z umową i zlecenia, w szczególności w zakresie kompletności i jakości dostarczonego 

towaru. 

4. W przypadku gdy dostarczony towar posiada wady fizyczne Zamawiający zgłosi reklamację 

w jednej z następujących form: pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Potwierdzenie prawidłowości wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej 

jest dowodem na dokonanie zgłoszenia reklamacji. 

5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 2., Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć brakujący towar w ciągu 3 dni roboczych. 

6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązany 

jest odebrać wadliwy towar na swój koszt, a w zamian dostarczyć towar nowy, wolny od 

wad, w żądanej ilości, zgodny z zamówieniem, w ciągu 5 dni lub, w przypadku braku towaru, 

wystawić fakturę korygującą równą wartości towaru, którego dotyczyła reklamacja. 

7. Zamawiający zastrzega możliwość niezrealizowania 50% wartości przedmiotu umowy o 

którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy. W takim przypadku odpowiedniemu 

zmniejszeniu ulegnie także wynagrodzenie Wykonawcy, tj. stosownie do ilości zakupionego 

przez Zamawiającego towaru. Powyższe nie może stanowić podstawy ewentualnych 

roszczeń ze strony Wykonawcy.  

 

§ 4 

1. Towar dostarczany będzie w cenach wskazanych w załączniku numer 1 do Umowy. Ceny 

pozostają niezmienne przez okres obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 6 

Umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się wypłacać Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 

ust. 2 w częściach, odpowiadających należycie wykonanym przez Wykonawcę 

sukcesywnym dostawom, realizowanym na podstawie pojedynczych zleceń, o których 

mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.  

3. Zapłata za dostarczony towar będzie dokonana w ciągu 30 dni od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury elektronicznej, przelewem, na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w treści faktury. 

4. Fakturę w wersji papierowej Wykonawca dostarcza łącznie z towarem. Faktury 

elektroniczne wysyłane są nie później niż następnego po dostawie towaru – na adres: 

sekretariat@kwiodawstwo.szczecin.pl. 

5. Podstawą wystawienia faktury jest zrealizowana dostawa przez Wykonawcę. 

mailto:sekretariat@kwiodawstwo.szczecin.pl
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6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Podanie w fakturze terminu płatności innego niż w ust. 3 nie zmienia warunków płatności.  

 

§ 5 

1. Umowa została zawarta na czas określony, tj. okres 12 miesięcy od ................................ r. 

do …………………… . z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Umowa wygasa z upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej lub przed upływem tego 

terminu z chwilą wykorzystania sumy środków odpowiadającej maksymalnej wartości 

przedmiotu umowy wskazanemu w § 1 ust 2 Umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania Umowy w 

przypadku braku wykorzystania wartościowego przedmiotu umowy. Przedłużenie okresu 

obowiązywania Umowy nastąpi na skutek jednostronnego oświadczenia Zamawiającego. 

Zamawiający może składać takie oświadczenie wielokrotnie, z tym, że na skutek takich 

oświadczeń ogólny okres obowiązywania Umowy nie może przekroczyć okresu 12 miesięcy od 

ostatniego dnia obowiązywania Umowy. 

 

§ 6 

1. Przewiduje się możliwości zmiany umowy, gdy: 

1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który 

spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

2) z uwagi na sytuację pandemiczną lub konflikt zbrojny dotrzymanie terminu realizacji 

pojedynczych zleceń (zamówień) w terminie wskazanym w §2 ust. 3 umowy będzie co 

najmniej utrudnione. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie 

Zamawiającego przed terminem dostawy i uzgodnić z Zamawiającym dopuszczalny 

termin pojedynczego zlecenia. Zmiana nie wymaga aneksu. 

3) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne  

i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły 

wyższej”, „klęski żywiołowej”). W takim przypadku termin realizacji przedmiotu umowy 

może ulec przesunięciu o czas trwania przeszkody. Strony zobowiązują się do 

natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód; 

2. Przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia zmiany stawki 

podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zmiana wysokości wynagrodzenia 

w przypadku zaistnienia tej przesłanki będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu 

umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie 

przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego oraz 

wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki 

podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. W przypadku zmiany stawki podatku 

VAT wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się. Wykonawca zobowiązany będzie do 
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wystawiania faktur zgodnie z obowiązującą stawką podatku VAT. Powyższe zmiana nie 

wymaga sporządzania aneksu do umowy. 

3. Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany umowy, w zakresie zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy (§1 ust.2) w przypadku zmiany ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia, gdy z komunikatów prezesa GUS 

ogłaszanych co miesiąc licząc od miesiąca, w którym zawarto umowę wynika, że suma 

wartości zmian ceny towarów i usług konsumpcyjnych osiągnie wartość większą niż 8% lub 

mniejszą niż 8%. Wynagrodzenie ulegnie zmianie w wysokości odpowiadającej tej sumie z 

zastrzeżeniem ust. 4 pkt. c) poniżej. 

4. Zmiana wynagrodzenia o której mowa w ust. 3 powyżej następuje zgodnie z poniższymi 

zasadami:  

a) zmiany wynagrodzenia dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze 

stron umowy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

b) wniosek o zmianę wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za zakres 

przedmiotu umowy nie odebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, 

c) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania w/w postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia wynosi 10%, 

5. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 4 powyżej (zmiany 

wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia), wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. 

6. Zmiany w umowie będą dokonywane po uzgodnieniu ich zakresu i warunków przez Strony 

w drodze pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. W odpowiedzi na 

wniosek jednej ze Stron. 

7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze stron może wystąpić do drugiej 

strony z wnioskiem wraz z uzasadnieniem wprowadzenia danej zmiany.  

8. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących 

następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian 

korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 

przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na 

wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających 

użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, strony wprowadzą do umowy stosowne 

zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe 

dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem 

wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede 
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wszystkim zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu 

widzenia realizacji przedmiotu umowy. 

9. Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą 

wyrazić zgodę się na zawarcie aneksu). 

§ 6¹ 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym  

w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy a także terminu realizacji 

pojedynczych zleceń, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego) w przypadku 

występowania okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację zamówienia 

(lub dopiero mających taki stan wywołać) w związku z występowaniem COVID-19 lub 

innego zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii. 

2. Strony informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem 

COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może 

wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji, o której mowa 

w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia z uwagi na: ich obowiązkową hospitalizację, objęcie kwarantanną lub 

nadzorem epidemiologicznym w związku z pozostawaniem w styczności z osobami, 

których zdrowie zostało zagrożone przez COVID-19,  zwolnienie od wykonywania 

pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym 

mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub 

dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o 

niepełnosprawności w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, 

szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, lub niemożności 

sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania 

się COVID-19; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw 

zdrowia  lub  Prezesa  Rady  Ministrów  związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 

o których mowa w art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
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COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw, w tym jej zmian; 

4) wstrzymania lub trudności w zakresie realizacji dostaw; 

5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 

możliwość wykonania umowy; 

6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

3. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z 

realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o 

których mowa w ust. 2, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych 

krajach lub oświadczenia tych wykonawców. 

4. Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 

wykonanie tej umowy. 

5. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 o 

których mowa w ust. 2 wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z 

wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w szczególności poprzez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy polegającą w szczególności na wydłużeniu terminu 

jej obowiązywania w związku z czasowym zawieszeniem realizacji zamówień, o 

którym mowa w §61 ust. 5 pkt. 2 Umowy, a także zmianę terminu realizacji 

pojedynczych zleceń o którym mowa w §2 ust. 3 Umowy.  

2) czasowe zawieszenie realizacji zamówień tj. wykonywania umowy, 

3) zmianę sposobu wykonywania dostaw, 

4) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

- o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 

pierwotnej umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których 

mowa w ust. 2, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, zamawiający, w uzgodnieniu 

z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 5. 

7. Zmiana terminu wykonania umowy lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy może 

nastąpić o czas trwania przeszkody i/lub o czas trwania skutków związanych z 

wystąpieniem tej przeszkody. W przypadku wydłużenia terminu obowiązywania umowy, 

zmiana może nastąpić o czas niezbędny do wyczerpania ilości określonych w umowie.   

8. Strona wnioskująca o zmianę umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie. 

9. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem 

COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która 
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jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają 

odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy 

lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób 

wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.  

10. W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia 

powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca mogą uzgodnić 

odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania 

tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy 

zmienionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

§ 6² 

1. W sytuacji wystąpienia następujących okoliczności: 

a) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub działań zbrojnych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, terytorium Państwa-Strony Traktatu Północnoatlantyckiego albo na 

terytorium innego państwa graniczącego z Rzecząpospolitą Polską lub okupacji na tych 

terytoriach lub, 

b) obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu klęski żywiołowej, stanu 

wyjątkowego albo stanu wojennego,  

- strony umowy dopuszczają zmianę umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 4, jeśli 

powyższe okoliczności mają wpływ na należyte wykonanie umowy. 

2. Strony umowy wzajemnie informują się o wpływie okoliczności, o których mowa w ust. 1 na 

należyte wykonanie umowy potwierdzając ten wpływ oświadczeniami lub dokumentami.  

3. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności, o których mowa w ust. 1 na należyte 

wykonanie tej umowy. 

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności, o których mowa w ust. 1, wpływają na 

należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której 

mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych, przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, 

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, 

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% 

wartości pierwotnej umowy. 
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§ 6³ 
1. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy w przypadkach 

opisanych w §61 i §62, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku 

dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 

podstawę do żądania takiej zmiany. Wykonawca ma obowiązek udokumentować 

wystąpienie okoliczności będących podstawą zmiany i ich wpływ na wykonanie przedmiotu 

umowy w stosunku do harmonogramu oraz załączyć szczegółowe rozliczenie wpływu 

zmiany tych okoliczności na koszty wykonania zamówienia.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być przekazany niezwłocznie, po powzięciu 

przez Wykonawcę informacji o danych okolicznościach. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 

wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających 

żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę 

żądania zmiany. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 

żądania zmiany i przechowywania jej w siedzibie wykonawcy lub w innym miejscu 

uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

§ 7 

1. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w przypadku jeśli Zamawiający 

pozostaje w opóźnieniu z zapłatą należności wynikających z co najmniej dwóch faktur i nie 

ureguluje wszystkich zaległych i wymagalnych świadczeń w dodatkowym terminie wskazanym 

w treści wezwania do zapłaty wystosowanego przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:  

1) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez 

uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu umowy mimo dodatkowego 

wezwania Zamawiającego; 

2) w przypadku dwukrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, 

określonego pojedynczym zleceniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy w terminie wskazanym 

w § 2 ust. 3 umowy. 

3. Strony będą mogły odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 i 2 w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, jednak nie 

później niż w terminie obowiązywania niniejszej umowy.  

 

§ 8 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na 

niżej opisanych zasadach.  

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach:  
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a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 

zawinionych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy; 

b) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy; 

c) w przypadku zwłoki w realizacji poszczególnych dostaw, w terminie określonym w § 2 

ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł za każdy 

dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w §1 ust. 2 umowy; 

d) w przypadku zwłoki w dostawie brakującego towaru, w terminie określonym w § 3 ust. 

5 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł za 

każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w §1 ust. 2 umowy; 

e) w przypadku zwłoki w wymianie wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, w 

terminie określonym w §3 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5 % wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §1 ust. 2 umowy; 

f)  z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 

ust. 5 Pzp, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 1 ust. 2. 

3. Limit kar umownych z tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 30% wartości 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. 

4. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie.  

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy.  

§ 9 

1. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na 

osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie wpływa na 

ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia 

nieważnego lub nieskutecznego postanowienia przez ważne i skuteczne postanowienie, 

które pozwoli osiągnąć w sposób jak najbardziej zbliżony, taki sam lub podobny cel Umowy. 
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4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego. 

5. Wszelkie spory wynikające z lub związane z Umową rozstrzygane będą przez miejscowo 

właściwy Sąd dla Zamawiającego.  

6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

Zamawiający:                                                                  Wykonawca: 


